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2009 har været et travlt år i Kongehuset. Maj måned bød på et indgående statsbesøg, hvor det græske 

præsidentpar gæstede Danmark, og i november rejste Regentparret ledsaget af Kronprinsparret på 

statsbesøg i Vietnam. Det var Dronningens første besøg i Vietnam, mens det for Prinsgemalen var et 

glædeligt gensyn med landet, hvor han tilbragte flere år af sin barndom og ungdom. I statsbesøget deltog 

en erhvervsdelegation på 69 virksomheder og organisationer – den hidtil største delegation i forbindelse 

med et statsbesøg. 

København var vært for både IOC-kongressen og FN’s klimakonference COP15, og Kongehuset var engage-

ret i begge begivenheder. Særligt Regentparrets middag for stats– og regeringschefer i anledning af 

klimakonferencen var historisk, idet statsoverhoveder fra hele verden var samlet på Christiansborg Slot.

Prinsgemalens 75-års fødselsdag den 11. juni samt Prins Henriks fødsel og dåb har været to særligt 

glædelige familiebegivenheder, som Kongehuset kunne fejre i 2009. 

 

Temaerne i denne årsrapport omhandler klima- og miljøtiltag, som Kongehuset har foretaget, De Kongelige 

Stalde, der i september blev genindviet efter en omfattende indvendig restaurering, samt særudstillingen 

Kongernes kort med landkort fra H.M. Dronningens Håndbiblioteks samling, der i sommer for første gang 

kunne opleves af den brede offentlighed.

Internt har Hoffet haft særlig fokus på medarbejderne og samarbejdet i huset med videreudvikling af 

kompetenceudviklingsprogrammer og en forenkling af ledelsesstrukturen, der skal styrke dialogen mellem 

den øverste ledelse og de enkelte medarbejdere. Derudover har Hoffet taget initiativ til at etablere fire 

virksomhedspraktikpladser i samarbejde med Københavns Kommune i henholdsvis De Kongelige Stalde, 

køkkenet, værkstedshuset og hos kontorbetjentene/chaufførerne.  Arbejdspladsen indgår i en mentor-

ordning, der støtter og vejleder de unge. 

 

I årsrapporten bliver der tillige redegjort for Kongehusets økonomi for kalenderåret 1. januar - 31. december 

2009.

Ove Ullerup

Hofmarskal

Amalienborg, den 24. marts 2010
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Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed 

gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Dronningen er i 

partipolitiske og i andre henseender neutral. 

Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov 

kan blive gyldig, skal den være vedtaget af Folketinget og underskrevet af 

Dronningen. Underskrivelsen finder sted i statsrådet, der består af ministrene. 

Statsrådet ledes af Dronningen, og Kronprinsen deltager ligeledes. Regeringens 

lovforslag skal forelægges i statsrådet, før de fremsættes i Folketinget. I hastende 

tilfælde kan forelæggelse af lovforslag og underskrivelse af love ske uden for 

statsrådet, hvorefter de skal bekræftes i det efterfølgende statsråd. 

Som led i den udøvende magt forelægges en række sager for Dronningen med 

indstilling. Således forelægges udnævnelse og afskedigelse af ministre, ligesom 

Dronningen udnævner og afskediger de øverste embedsmænd. I nogle tilfælde 

udfærdiges kongelige anordninger. Det gælder for eksempel ved loves ikrafttræden 

for Grønland og Færøerne og udstedelse af nye mønter. 

Der er tradition for, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som finder 

sted den første tirsdag i oktober. 

Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for 

personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspoli-

tiske situation.

Den dømmende magt er hos domstolene. Dronningen kan dog benåde straffede 

personer. Det sker efter indstilling fra justitsministeren. På årsbasis er det 

forholdsvis få personer, der indstilles til benådning af Dronningen.

I de tilfælde hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at 

varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent. 

Såfremt Kronprinsen ligeledes er forhindret, indsættes i stedet Prins Joachim eller 

Prinsesse Benedikte som rigsforstander til varetagelse af funktionerne. 

Tronfølgen

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 

Hans Kongelige Højhed Prins Christian 

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella 

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim 

Hans Højhed Prins Nikolai 

Hans Højhed Prins Felix 

Hans Højhed Prins Henrik 

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte 

Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

Det danske monarki

Dronningen og Prinsgemalen i procession 

gennem Nuuk den 21. juni inden overdragelsen 

af lov om Grønlands selvstyre.
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Aktiviteter og begivenheder

Kongehusets medlemmer deltager året igennem i en lang række opgaver som 

statsbesøg og officielle besøg, indvielser og åbninger, jubilæer, legat- og prisover-

rækkelser, modtagelse af ambassadører, afholdelse af audienser, statsråd og 

møder. Ud over de officielle begivenheder deltager Kongehusets medlemmer i en 

lang række aktiviteter, som ikke fremgår af den officielle kalender, herunder møder 

med organisationer, ministre og enkeltpersoner og i den interne planlægning af 

aktiviteter. Hver torsdag offentliggøres Kongehusets officielle aktiviteter for de 

følgende to uger på Kongehusets hjemmeside.

I denne del af årsrapporten beskrives et uddrag af officielle aktiviteter og 

begivenheder i 2009.

 
Åbningen af Koncerthuset i DR Byen
Et af årets første officielle arrangementer var åbningen af Danmarks Radios 

koncerthus i Ørestad den 17. januar. Her deltog Regentparret, Kronprinsparret, Prins 

Joachim og Prinsesse Marie samt Prinsesse Benedikte ved et storstilet koncertpro-

gram, der bød på klassisk musik, jazz og rock i Koncerthusets forskellige sale. 

Senere på året inviterede Prinsgemalen i anledning af sin 75-års fødselsdag til 

klassisk koncert med DR’s ensembler i Koncerthuset den 10. juni. 

Aftenselskab for kultur og sport på Christiansborg Slot 
Regentparret inviterer årligt repræsentanter for forskellige grupper i samfundet til 

koncert eller aftenselskab. Tidligere har der været aftenselskaber for blandt andre 

danske OL-deltagere, Danmarks nye regioner, dansk erhvervsliv, folketingsmedlem-

mer og regeringen. Den 17. marts mødtes 200 af landets kultur- og sportsfolk med 

ledsagere på Christiansborg Slot, hvor Regentparret havde inviteret til aftensel-

skab. Københavns Drengekor sang under middagen, hvorefter der var lancier og 

dans i Riddersalen.

Kronprinsparret i USA
I perioden 21. – 29. marts aflagde Kronprinsen og Kronprinsessen officielt besøg i 

USA. Besøget indledtes i Chicago med deltagelse i et dansk design-arrangement 

med Louis Poulsen, Bang & Olufsen og Georg Jensen. I Chicago åbnede Kronprinsen 

en klima- og energikonference, hvorefter der var fremvisning af byens grønne 

Dronningen hilser på stand-up-komiker Omar 

Marzouk ved præsentationen af gæsterne i 

Fløjlsgemakket, Christiansborg Slot.
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initiativer, blandt andet med besøg på Chicago’s ”grønne tage”, arrangeret af City 

of Chicago. Kronprinsparret besøgte også The Danish Old People’s Home of Chicago 

og Grand View University i Des Moines, som er et af de universiteter i USA, der 

stadig fastholder de tætte historiske forbindelser til Danmark. Dernæst gik turen til 

Nebraska, hvor Kronprinsparret deltog i fejringen af 125-året for Dana College i 

Omaha, samt en indvielse for den danske virksomhed Novozymes i Blair. To nye 

Vestas-fabrikker i Denver gav anledning til endnu en indvielse i Colorado. Kronprin-

sen fortsatte besøget i Denver for at deltage i sportskonferencen Sportaccord 

International Convention 2009. 

Prins Henrik Carl Joachim Alain 
Danmark fik en ny prins, da Prinsesse Marie mandag den 4. maj kl. 04.57 på 

Rigshospitalet fødte en velskabt søn. Den lille prins fik under dåben i Møgeltønder 

Kirke den 26. juli navnet Henrik Carl Joachim Alain. Dåben blev forestået af konge- 

lig konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen med Kronprinsessen, Prinsesse 

Maries brødre Benjamin Grandet og Charles Cavallier samt Britt Davidsen Siesbye 

og Christian Scherfig som faddere. 

Til dåben i Møgeltønder Kirke blev anvendt det forgyldte, kongelige dåbsfad og 

dåbssæt, som har været anvendt ved kongelige dåbshandlinger siden enevældens 

indførelse i 1660, og som til daglig opbevares på Rosenborg Slot.

Kronprinsen prøver den miljøvenlige ’green car’ 

efter at have besøgt den berømte Chicago-

skulptur Cloud Gate.
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Sport og sundhed
Danmarks Idræts-Forbund udnævnte i 2008 Svendborg til Årets Idrætskommune, 

blandt andet på grund af Svendborg-projektet, der skal undersøge effekten af øget 

idrætsundervisning blandt 1.500 børn på idrætsskolerne i Svendborg. Den 11. maj 

besøgte Kronprinsen Sundhøjskolen i Svendborg, hvor elevernes kondition skulle 

testes som led i det storstilede idrætsforskningsprojekt. 

Den 2. juli overværede Regentparret den festlige åbningsceremoni til Danske 

Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeningers (DDS) 

landsstævne i Holbæk. DGI’s og DDS’ landsstævne er en af verdens største 

idrætsbegivenheder og samlede i 2009 mere end 20.000 idrætsudøvere fra en lang 

række sportsgrene. Dronningen er protektor for begge organisationer.

Den 14. august åbnede Kronprinsen det nye idræts- og aktivitetsområde ”Plug ’n 

Play” i Ørestad. Det 25.000 m2 store område byder både på baner til traditionel 

sport som fodbold og rulleskøjteløb og faciliteter til nyere og mindre idrætsgrene 

som speedskating og bevægelseskunsten parkour, hvor man springer fra høje 

steder og bygninger.

Som en optakt til Den Internationale Olympiske Komités kongres i oktober blev der 

den 30. september afholdt Skole-OL på Østerbro Stadion, hvor Kronprinsen over- 

værede 6.000 københavnske skolebørn dyste i blandt andet løb og længdespring. 

Ugen efter, den 8. oktober, trak Kronprinsen selv i løbetøj for at indvie naturfitness-

banen i Værløse i forbindelse med skolernes motionsuge. ”Nu skal vi ud at bevæge 

os” lød opfordringen fra Kronprinsen til de mange fremmødte skolebørn, inden de 

sammen kastede sig ud i mavebøjninger på træstammer, tovtrækning og løb.

Finalisterne for Malko Konkurrencen på Amalienborg
Som protektor for den internationale Malko Konkurrence for unge dirigenter havde 

Prinsgemalen den 15. maj inviteret konkurrencens finalister til Christian IX’s Palæ 

på Amalienborg. Vinder af konkurrencen blev den yngste deltager, den 21-årige 

amerikaner Joshua Weilerstein. Præmien var på 20.000 euro, en dvd-udgivelse og 

koncertturne med forskellige orkestre i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Kronprinsen overrækker pokal til jublende 

folkeskoleelever fra Sankt Annæ Gymnasium til 

skolernes OL på Østerbro Stadion og hilser på 

Jackie Joyner-Kersee, OL-guldvinder i blandt 

andet længdespring, som var i København for at 

advokere for, at Chicago skulle være vært for OL 

i 2016. 

Kronprinsen afprøver aktiviteterne efter 

indvielsen af naturfitnessbanen i Lille Hareskov 

ved Værløse. 
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Statsbesøg fra Grækenland
Grækenlands præsident Karolos Papoulias og fru May Panou 

Papoulias aflagde den 18. – 20. maj statsbesøg i Danmark. 

Statsbesøget havde fokus på klima og miljø. Regentparret 

indledte statsbesøget med et gallataffel på Fredensborg Slot.

 

Dagen efter sejlede Kronprinsen og præsidentparret gennem 

Københavns Havn for at bese vindmølleparken Middelgrundens 

Vindmøllelaug. Her fik de med udsigt til vindmølleparken i 

Øresund en orientering af miljøminister Troels Lund Poulsen om 

energiforsyning og vindenergi. Derefter var der besøg ved det 

klimavenlige byggeri ”VM bjerget” i Ørestad, der blev kåret til 

verdens bedste boligbyggeri ved World Architecture Festival i 

2008. 

Mens præsidenten deltog i et erhvervsseminar i Dansk Industri 

med fokus på klima, besøgte præsidentfruen sammen med 

Kronprinsessen Det Danske Filminstitut. Besøget var en 

opfølgning på den danske filmfestival ”Danske Filmdage for Børn 

og Unge i Grækenland”, der blev gennemført for den græske 

film- og tv-branche i Athen og Thessaloniki i forbindelse med det 

danske statsbesøg i Grækenland i 2006. På filminstituttet fik 

præsidentfruen, der selv har en filmuddannelse, indblik i 

Filmbyens filmværksted for børn og unge med forskellige 

kulturelle baggrunde, Station Next. Kronprinsessen og præsi-

dentfruen besøgte også Skodsborg Observations- og behand-

lingshjem for spædbørn og børn op til seks år, der opholder sig på 

hjemmet på grund af omsorgssvigt.

Sommertogter
Dronningen og Prinsgemalen gennemførte i 2009 to sommertogter i Danmark. Den 

2. – 4. juni gik turen til Nyborg, Agersø, Herning og Ikast med besøg på blandt andet 

Kommune Kemi i Nyborg, skole, kulturhus og fiskerihavnen på Omø, blomstergart-

neriet på Agersø og en række virksomhedsbesøg i Ikast-Brande og Herning 

kommuner. Sommertogtet den 6. – 10. september gik til Lemvig, Thisted og 

Frederikssund.

Regentparret ankommer med Grækenlands 

præsidentpar til Fredensborg Slot. 

Kronprinsen fortæller om byggeriet omkring 

Københavns Havn til det græske præsidentpar 

under udsejlingen til vindmølleparken ved 

Middelgrunden.



Dronningens og Prinsgemalens sommertogt med 

Kongeskibet Dannebrog til Lemvig, Thisted og 

Frederikssund.   

Søndag den 6. september 2009

Officielt besøg i Lemvig

Kl. 10.00  Kongeskibet Dannebrog ankommer til 

Lemvig Havn. Officiel modtagelse.

Kl. 10.20  Regentparret kører med karet ledsaget af 

eskadron fra Gardehusarregimentet til 

Lemvig Rådhus.

Kl. 10.45  Modtagelse på rådhuset i byrådssa-

len. Borgmester Erik Flyvholm byder 

Regentparret velkommen og overrækker 

kommunens gave.

Kl. 11.20  Regentparret spadserer fra rådhuset til 

Lemvig Kirke.

Kl. 11.30 Ankomst til Lemvig Kirke.

Kl. 12.05  Regentparret kører fra Lemvig Kirke til 

Kongeskibet Dannebrog.

Kl. 12.22  Regentparret kører fra Kongeskibet 

Dannebrog til frokost på Restaurant Luna 

ved havnen.

Dronningens program

Kl. 14.02  Dronningen besøger gården Sdr. Byskov i 

Hygum. Modtages af gårdejerne Heidi og 

Esper Agger. Rundvisning på gården.

Kl. 14.55  Dronningen ankommer til Kulturcenteret 

Tuskær i Fjaltring. Rundvisning.

Kl. 15.35  Dronningen besøger glaskunstner 

Agnethe Maagaard i glasværkstedet, 

Bøvlingbjerg. Orientering om arbejdet i 

værkstedet og om udstillingsaktiviteter.

Prinsgemalens program

Kl. 13.57  Prinsgemalen ankommer til institutionen 

Labyrinten. Rundvisning på institutionen, 

der er døgn-og dagcenter for udviklings-

hæmmede.

Kl. 14.35  Besøg på Lemvig Biogasanlæg. Rundvis-

ning på virksomheden.

Kl. 15.13  Besøg på Egholm Maskiner A/S. Rundvis-

ning på virksomheden. 

Kl. 15.50  Ankomst til Lemvig Vinmark. Finn Vejlby 

orienterer om vinlaugets virksomhed og 

byder på smagsprøve.

Fælles program

Kl. 16.10  Regentparret ankommer til Lemvig 

Gymnasium. Fremvisning af gymnasiets 

kunstsamling.

Kl. 16.35  Besøg på Lemvig Museum. Fremvisning 

af udstilling om digteren Thøger 

Larsen. Borgmester Erik Flyvholm tager 

afsked med Regentparret.

Kl. 19.30  Reception for indbudte gæster på 

Kongeskibet Dannebrog, Lemvig Havn.

Kl. 21.30  Gæsterne forlader Dannebrog. Lemvig 

Kammerkor underholder på Kajen.

Kl. 22.00  Dannebrog afsejler fra Lemvig Havn mod 

Thisted Havn.

Mandag den 7. september 2009

Officielt besøg i Thisted

Kl. 10.00  Kongeskibet Dannebrog ankommer til 

Thisted Havn. Officiel modtagelse.

Kl. 10.30  Regentparret og borgmesteren og frue 

kører i karet ledsaget af Gardehusarregi-

mentet til Thisted Rådhus.

Kl. 11.00  Ankomst til rådhuset. Borgmesteren 

byder Regentparret velkommen i 

byrådssalen og overrækker kommunens 

gaver.

Kl. 11.30  Regentparret forlader rådhuset

Dronningens program

Kl. 11.31  Ankomst til Thisted Museum. Rundvis-

ning på museet.

Kl. 12.18   Besøg på Dragsbæk Margarinefabrik.

Rundvisning. Bestyrelsesformand 

Mogens Nielsen fortæller om margarine-

fabrikkens historie.

Prinsgemalens program

Kl. 11.33  Besøg på Thisted Bryghus. Rundvisning 

på bryghuset ved bestyrelsesformand Ole 

Sørensen.

Kl. 12.24  Besøg hos Ideal Combi, der blandt andet 

producerer vinduer og døre af træ og 

kombineret træaluminium.

Fælles program

Kl. 13.21  Regentparret ankommer til Café Conrad, 

Klitmøller.

Kl. 13.38  Regentparret besøger ”Æ’ Redningshus”, 

Klitmøller.

Kl. 15.10  Regentparret besøger Nationalpark 

Thy. Modtages af skovrider Ditte 

Svendsen.

Kl. 15.33  Ankomst til Tved Kirke. Besigtigelse ved 

provst Henning Bjørndahl Sørensen.

Kl. 16.10  Regentparret besøger Blegsøskrænten.

Kl. 16.47  Besøget i Nationalpark Thy afsluttes i 

Tved Plantage, Nors sø.

Kl. 19.30  Reception for indbudte gæster på 

Kongeskibet Dannebrog.

Kl. 22.00  Kongeskibet Dannebrog afsejler fra 

Thisted Havn.

Torsdag den 10. september 2009

Officielt besøg i Frederikssund

Kl. 10.00  Regentparret ankommer til rådhuset i 

Frederikssund. Officiel modtagelse. 

Borgmesteren byder Regentparret velkom-

men.

Kl. 11.25  Regentparret ankommer til Museet 

Færgegården. Rundvisning.

Kl. 11.45  Kørsel fra Færgegården til Jægerspris-

lejren. Omstigning til karet.

Kl.11.51  Regentparret kører i karet fra den 

kongelige stald til Jægerspris Slot.  

Eskorteres af Gardehusarregimentets 

hesteskorte.

Kl. 12.10  Ankomst til Jægerspris Slot. Modtagelse 

ved bestyrelsen. Rundvisning på slottet.

Kl. 12.45  Frokost på Jægerspris Slot.

Dronningens program

Kl. 14.30  Besøg på Kingo Skole, Frederiks-

sund. Rundvisning.

Kl. 15.05  Ankomst til Skt. Mikaels Kirke. Højtidelig-

hed i kirken.

Kl. 15.50   Besøg på Haldor Topsøe A/S. Rundvisning 

samt orientering om virksomheden.

Prinsgemalens program

Kl. 14.30  Ankomst til H.C. Handelscenter. Rundvis-

ning samt orientering om virksomheden.

Kl. 15.20  Besøg på Topsil Semiconductor Materials 

A/S. Rundvisning samt orientering.

Kl.15.55  Prinsgemalen ankommer til Lundebjerg-

gård Ældrecenter. Rundvisning.

Fælles program

Kl.16.30  Regentparret besøger J.F. Willumsens 

Museum. Rundvisning. Borgmesteren 

afslutter det officielle besøg.

Kl.19.30   Reception for indbudte gæster på 

Kongeskibet Dannebrog i Hundested Havn.

Kl. 21.30  Gæsterne forlader Kongeskibet 

Dannebrog.

Kl. 22.00  Kongeskibet afsejler fra Hundested Havn.

Program for Regentparrets sommertogt den 6.-10. september 2009
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Prinsgemalens 75-års fødselsdag
Kongehusets anden store familiebegivenhed i 2009 var 

Prinsgemalens 75-års dag den 11. juni. Fødselsdagen blev 

markeret aftenen forinden med en koncert i DR’s koncerthus 

og på dagen fejret med morgensang ved Studenter-Sang-

foreningen og det Det kongelige Kapel, parade i Fredensborg 

Slotsgaard med Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregi-

mentet og Danske Soldaterforeningers Landsråd og middag 

på Fredensborg Slot. 

Prinsgemalen uddelte i forbindelse med fødselsdagen flere 

priser; Europa Nostra Prisen til Hans Michael Jebsen, Kong 

Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats 

for dansk eksport til de fem danske eksportvirksomheder KR Wind, Fiberline 

Composites, Gartneriet PKM, LOGSTOR og Nissens samt fire fondspriser fra H.K.H. 

Prinsgemalens Fond til solocellist Andreas Brantelid, tenor Mathias Hedegaard og 

skuespillerne Mille Hoffmeyer Lehfeldt og Ann Eleonora Jørgensen.

Museet Gl. Holtegaard havde i anledning af fødselsdagen taget initiativ til den 

første udstilling med Prinsgemalens afrikanske kunstsamling, der åbnede den  

2. maj.  I september flyttede udstillingen til Silkeborg Kunstmuseum, hvor den 

kunne opleves frem til den 22. november. Udstillingerne havde i alt 19.000 

besøgende.

Udsatte børn og unge
Som Mary Fondens formand deltog Kronprinsessen flere gange i arrangementer 

under fondens forebyggende antimobbeprogram ”Fri for Mobberi”.

Ved ”Fri for Mobberi-børnestafetten” i Fælledparken, København, den 14. juni deltog 

Kronprinsessen både i opvarmningen og senere ved uddelingen af præmier. 

Stafetten er en årlig begivenhed, der arrangeres af Red Barnet i samarbejde med 

Mary Fonden.

I september besluttede Gentofte Kommune som den første i landet at udbrede 

antimobbeprogrammet ”Fri for Mobberi” til samtlige af kommunens skoler og 

institutioner. Kronprinsessen deltog den 7. oktober i kommunens ”Fri for Mobberi-

konference” på Gentofte Rådhus med indlæg fra fagfolk og deltagelse af børn fra 

skoler og institutioner i lokalområdet. 

Prinsgemalen nyder fødselsdagsparaden fra 

slotstrappen sammen med den kongelige 

familie, der var samlet på Fredensborg Slot.

“Fri for Mobberi-stafetten” fik mere end 1.000 

børn til at løbe 1 km.
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Ifølge Ligestillingsministeriets rapport om unge og kærestevold i Danmark fra maj 

2008 udsættes 40.000 unge mellem 16 og 24 år årligt for kærestevold. Kronprin-

sessen har med sit arbejde i Mary Fonden engageret sig i problemstillingen og er 

samtidig protektor for LOKK Landsorganisationen af Kvindekrisecentres konfe-

rence. Den 27. maj deltog Kronprinsessen i premieren på LOKK’s film og interaktive 

spil til forebyggelse af vold mod kvinder i Cinemateket, København, og åbnede den 

4. september protektionens konference ”Nordiske Kvinder mod Vold 2009” i Bella 

Center. Den 18. november afholdt Mary Fonden en konference om kærestevold i 

Den Sorte Diamant i København med Kronprinsessen som en af talerne.

Grønlands selvstyres indførelse
I anledning af Grønlands selvstyres indførelse på landets nationaldag den 21. juni 

rejste Regentparret og Kronprinsparret til Grønland for at deltage i markeringen i 

Nuuk. Efter festgudstjeneste i domkirken Annaasissitta Oqaluffia - Vor Frelser Kirke 

- blev lov om Grønlands selvstyre overrakt af Dronningen til landstingsformanden i 

Landstingssalen. Om aftenen var der gallamiddag i Katuaq. Dagen forinden 

overrakte Prinsgemalen Lions Pris på kr. 200.000 til 

værestedet Mælkebøtten, der søger at hjælpe omsorgs-

svigtede børn og unge i Nuuk til et bedre og stabilt liv. 

Prisen gik til aktivering af børnenes hverdag i institutio-

nen. Mælkebøtten fik også besøg af Kronprinsparret, der 

blev vist rundt på de kreative værksteder og talte med 

børnene. Om aftenen sejlede Kronprinsen og Kronprinses-

sen ud fra Nuuk for at besøge børnehjemmet i Qoornoq.

Regentparret fortsatte rejsen den 22. – 24. juni til Tasiilaq 

og bygderne Kulusuk og Kuummiut med besøg på blandt 

andet skole, ældrekollektiv og børnehjem.

Danske styrker i Afghanistan
Prins Joachim, der selv er major i hæren, besøgte den 23. juni 1. Brigade i Oksbøl 

skyde- og øvelsesterræn i Vestjylland. Her overværede Prinsen brigadens uddan-

nelse af de enheder, der i august skulle udgøre det ottende danske bidrag til 

NATO-styrken i Afghanistan. Efter en introduktion til dagens program overværede 

Prins Joachim kampskydninger med deltagelse af infanteri, opklaringsenheder, 

kampvogne og artilleri samt sanitets- og ingeniørtjeneste i tilknytning til kamp-

skydningen. Dagen sluttede med et besøg hos 1. Artilleriafdeling.       

Den 1. december besøgte Kronprinsessen sammen med forsvarsministeren og 

Folketingets formand de danske styrker i Helmand, Afghanistan, heriblandt 

Dronningen overdrager lov om Grønlands 

selvstyre i Landstingssalen.

Pris til antimobbeprogram

Kronprinsessen modtog Rasmus Klump Prisen 

for Mary Fondens arbejde med ”Fri for Mobberi”  

i Tivoli den 23. november. Antimobbeprogram-

met er udviklet på initiativ af Kronprinsessen 

med inspiration fra den australske organisation 

The Alannah and Madeline Foundations ”Better 

Buddies-program” og realiseres i tæt sam- 

arbejde med Red Barnet. Prisen på 25.000 kr.  

går til Mary Fondens arbejde.
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soldater fra hjemmeværnet, som Kronprinsessen selv blev medlem af i 2008. ”Jeg 

rejser hjem med en meget dybere forståelse af, hvad det vil sige at være i krig i 

Afghanistan. Jeg rejser hjem med en stolthed over de mennesker, der repræsente-

rer Danmark. De er velovervejede, engagerede, professionelle mænd og kvinder, der 

yder en stor indsats”, udtalte Kronprinsessen i forbindelse med besøget. 

Ord09
Kronprinsen åbnede den 19. august konferencen ”Ord09” for 450 deltagere i 

Københavns Kulturcenter. På konferencen blev det diskuteret, hvordan uddannel-

sessystemet og arbejdsmarkedet i højere grad kan indrettes til at inddrage og 

fastholde mennesker med læsevanskeligheder, og der blev udvekslet aktuel viden 

fra forskning om årsager og konsekvenser af læsevanskeligheder blandt børn, unge 

og voksne. 

Prinsesse Maries protektioner og nye samarbejde
2009 var året, hvor Prinsesse Marie indledte arbejdet med sine første protektioner 

og samarbejdspartnere. Da Tønder Festivalen åbnede den 27. august, var det 

festivalens nye protektor, Prinsesse Marie, der holdt åbningstalen. Efter åbningen 

blev Prinsessen vist rundt på festivalpladsen.

Den 2. oktober deltog  Prins Joachim og Prinsesse Marie i Syddansk Universitets 

årsfest. Deltagelsen markerede blandt andet indgåelsen af et nyt samarbejde 

mellem Prinsessen og universitetet. ”Jeg håber, at jeg kan være med til at motivere 

andre unge til at tage en uddannelse. Det er også mit håb, at jeg i et samarbejde 

med Syddansk Universitet kan yde en særlig indsats for den syddanske region, hvor 

jeg selv bor”, udtalte Prinsessen.

Den 17. november blev Prinsesse Marie præsenteret som 

protektor for den danske UNESCO-nationalkommission. 

Præsentationen fandt sted i Undervisningsministeriet under 

overværelse af undervisningsminister Bertel Haarder. UNESCO 

er FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og 

kommunikation og blev oprettet i kølvandet på 2. verdenskrig 

for at forebygge krig og fattigdom gennem fred og interkultu-

rel forståelse og gensidig respekt og har i dag 193 medlems-

lande. 

Kronprinsessen og major Nicolai Schat-Eppers, 

chef for styrken i Armadillo, kigger fra et 

vagttårn ud over den grønne zone fra FOB 

Armadillo i Afghanistan.

Prinsesse Marie på Syddansk Universitet i forbin-

delse med Prinsessens indgåelse af nyt 

samarbejde.

Kronprinsen er protektor for Ordblinde/

Dysleksiforeningen i Danmark, der stod bag 

konferencen Ord09.
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5. september – Danmarks nye flagdag
Det var en højtidelig dag, da Regentparret og Kronprinsparret deltog i en minde-

gudstjeneste for faldne danske soldater i international tjeneste i Holmens Kirke 

den 5. september. Datoen blev ved samme lejlighed indstiftet som officiel flagdag 

til ære for alle de danske soldater, der har været udsendt siden 1948.

Mindegudstjenesten blev overværet af soldater, pårørende, ministre og repræsen-

tanter for Folketinget. Efter prædiken oplæste hærprovst Ole Brehm Jensen 

samtlige navne på faldne danske soldater i udlandet siden 1956.

Prinsesse Benedikte udnævnt til æresdoktor 
Da Olave Baden-Powell Society i september fejrede sit 25-års 

jubilæum i Sydkorea, blev Prinsesse Benedikte udnævnt til 

æresdoktor ved en ceremoni på Seoul Women’s University. 

Udnævnelsen var forankret i Prinsesse Benediktes årelange 

passion for og engagement i udvikling og uddannelse af piger og 

unge kvinder.  

Prinsesse Benedikte har som aktiv protektor for The Olave 

Baden-Powell Society ydet en betydelig indsats for arbejdet i 

pigespejdernes verdensorganisation, The World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts. Organisationen har 10 millioner medlem-

mer over hele verden og søsatte i 2009 en lederuddannelse 

udviklet i samarbejde med University of Exeter i England. 

Uddannelsen vil blive gennemført over hele verden og har til 

formål at uddanne unge kvinder til ledere, der herefter kan påtage 

sig at uddanne endnu flere piger.

Red snæblen – et naturgenopretningsprojekt
I 2005 påtog Prins Joachim sig hvervet som protektor for 

naturforvaltningsprojektet ”Red snæblen, Vadehavets laksefisk”. 

Indsatsen for snæblen er primært rettet mod forbedring af 

adgangen til gydeområder og opvækstmuligheder for ynglen ved 

at fjerne vandløbsspærringer og etablere lavvandede områder 

med stillestående vand. Den 22. september kunne Prins Joachim i 

Tønder indvie det første delprojekt ved Vidå, som er et af de store 

vadehavsvandløb. Projektet er Danmarks pt. største naturgenop-

retningsprojekt og støttet af EU med mere end 60 millioner kr. – 

det største beløb, der hidtil er ydet til et enkeltprojekt fra EU’s 

LIFE-program. 

Prinsesse Benedikte i samtale med The President of Seoul 

Women’s University, Dr. Kwang Ja Rhee, umiddelbart efter 

udnævnelsen.

Prins Joachim besigtiger sammen med 

miljøminister Troels Lund Poulsen det nyindviede 

projekt ved Vidåen.
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IOC
I anledning af Københavns værtskab for Den Internationale Olympiske Komités 

session og kongres i København 2009 afholdt Regentparret den 1. oktober en 

frokost i Christian VII’s Palæ på Amalienborg. Som repræsentanter for ansøgerland-

ene til OL-værtsbyen 2016 deltog Spaniens kongepar Kong Juan Carlos og Dronning 

Sophia, Brasiliens præsident Lula da Silva, den amerikanske præsidentfrue Michelle 

Obama og tidligere premierminister i Japan Yoshiro Mori. 

Samme aften deltog Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse 

Marie samt Prinsesse Benedikte i den officielle åbningsceremoni i Operaen.

Regentparret og Kronprinsparret modtog den efterfølgende formiddag USA’s 

præsident Barack Obama og fru Michelle Obama på Christiansborg Slot, hvor 

præsidentparret blev introduceret for Danmarks historie med rundvisning i 

Riddersalen og præsentation af gobelinerne, inden præsidenten mødtes med 

statsministeren.

Den 3. oktober talte Kronprinsen ved åbningen af den Olympiske Kongres i Bella 

Center, København, og deltog den efterfølgende uge i en række aktiviteter i 

forbindelse med kongressen. Ved valget den 9. oktober blev Kronprinsen med 77 ud 

af 86 stemmer valgt som medlem af den Olympiske Komité, det niende danske 

medlem siden stiftelsen af IOC i 1894. Som IOC-medlem ønsker Kronprinsen at 

arbejde for især børn og unges interesse for elitesport og sundhed. 

Riddersalen i Christian VII’s Palæ, Amalienborg. 

Fra venstre: Fru Anne Rogge, IOC’s præsident 

Jacques Rogge, Dronning Sofia, Kong Juan 

Carlos, Prinsgemalen, Dronningen, Kronprinsen, 

Kronprinsessen, Brasiliens præsident Luiz Inácio 

Lula da Silva, USA’s præsidentfrue Michelle 

Obama og Japans tidligere premiereminister 

Yoshiro Mori.

Præsident Obama og fru Michelle Obama vises 

rundt i Riddersalen af Regentparret og Kron- 

prinsparret. 

Kronprinsen aflægger den olympiske ed for IOC’s 

præsident Jaques Rogge. 
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Statsbesøg i Vietnam
Regentparret aflagde i november statsbesøg i 

Vietnam på invitation fra præsident Nguyen 

Minh Triet. Under besøget blev Dronningen og 

Prinsgemalen for første gang på et statsbe-

søg ledsaget af Kronprinsparret. Den 

kongelige familie havde under det fem dage 

lange besøg følgeskab af kulturministeren og 

miljøministeren samt den til dato største 

erhvervsdelegation bestående af 69 

organisationer og virksomheder. Formålet 

med besøget var at styrke de dansk-vietna-

mesiske relationer og sætte fokus på miljø og 

klima. 

 

Statsbesøget tog sin begyndelse i Vietnams hovedstad, Hanoi, hvor den kongelige 

familie var på cykeltur i de traditionsrige cykeltaxaer i den gamle bydel. På 

andendagen besøgte Kronprinsen Climate Change Institute, der blandt andet med 

støtte fra Danmark udvikler en række klimaforandringsscenarier for Vietnam. 

Landet antages at være et af de mest sårbare områder for vandstigning som følge 

af klimaforandringer. Prinsgemalen og Kronprinsen deltog også i erhvervsseminarer 

om blandt andet klima, miljø og bæredygtig udvikling. 

 

Besøget bød på flere kig indenfor hos danske virksomheder som Mascot Internatio-

nal Ltd., hvor der blev indviet nye bygninger til produktion af arbejdstøj. Maersk fik 

besøg af Dronningen og Kronprinsessen i forbindelse med en kampagne, der skal få 

børn til at bære cykelhjelm. De gæstede også en dansk-vietnamesisk flagfabrik og 

en keramikfabrik. Begge virksomheder har modtaget støtte fra Danidas Bussines-

to-Bussines-program, hvor danske virksomheder indgår samarbejde med vietname-

siske virksomheder. 

Besøget sluttede i Ho Chi Minh City, hvor Prinsgemalen i sin egenskab af præsident 

for WWF Verdensnaturfonden deltog i et arrangement for at forbedre levevilkårene 

for fattige bønder og for at mindske presset på naturen i det sydlige Vietnam. 

Siden Prinsgemalens 75-års fødselsdag i juni har man i Danmark kunnet købe et 

velgørenhedsfrimærke fra Post Danmark, som støtter WWF Verdensnaturfondens 

arbejde i det sydlige Vietnam. Prinsgemalen overrakte det indsamlede beløb og 

mødte en gruppe af de fattige bønder.

Prinsgemalen og Vietnam

Prinsgemalen, født Henri Marie Jean André greve 

de Laborde de Monpezat, tilbragte de første fem 

år af sit liv i Vietnam. Her drev faderen greve 

André de Laborde de Monpezat de industrifore-

tagender, som farfaren Marquis Henri de Laborde 

de Monpezat havde grundlagt ved forrige 

århundredeskifte. I 1948 vendte Prinsgemalen 

og familien tilbage til Hanoi, og Prinsgemalen 

blev student fra Hanois franske gymnasium. 

Under besøget i Vietnam viste Prinsgemalen for 

første gang sit barndomshjem til Dronningen og 

Kronprinsparret og satte ved samme lejlighed en 

mindeplade op for farfaren i Sankt Josephs 

Katedral i Hanoi.

Regentparret vises rundt i den danske 

virksomhed Mascot International Ltd. i Hanoi, 

hvor der sys arbejdstøj. 

Prinsgemalen overrækker et gavekort på 

1.175.000 kr. til generalsekretær Gitte Seeberg 

fra WWF Verdensnaturfonden. 
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Erhvervs- og kulturfremstød i Hong Kong og Beijing
Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog i perioden 22. – 29. november i et større 

dansk erhvervs- og kulturfremstød i Hong Kong og i Kinas hovedstad, Beijing. 

Hovedformålet i Hong Kong var at promovere dansk mode og design samt danske 

fødevarer, idet Hong Kong på mange måder – og specielt når det drejer sig om  

luksusprodukter – tjener som et testmarked for eksport til Kina. I Beijing var 

hovedformålet med den kongelige deltagelse dels Prinsesse Maries åbning af et 

dansk eksportfremstød for børnemode, design og livsstil, dels i rammen af 

Udenrigsministeriets public diplomacy-strategi at øge interessen hos kinesiske 

børn og unge for dansk børnekultur med besøg på blandt andet kunstudstillingen 

”Danish Fairytales in China”.

Klimatopmøde i København
FN’s klimakonference i København i december var det hidtil største FN-topmøde 

uden for USA, og Kongehuset var repræsenteret ved en lang række begivenheder. 

De kongelige var selv værter ved to begivenheder: Den 14. december afholdt 

Kronprinsparret reception i Christian VIII’s Palæ, Amalienborg, for danske og 

udenlandske borgmestre og erhvervsledere, og den 17. december havde Regent-

parret inviteret til gallamiddag på Christiansborg Slot, hvor omkring 140 stats-  

og regeringsledere og ministre deltog. Læs mere om de kongeliges deltagelse i 

klima- og miljøaktiviteter i kalenderen på side 20.

Prins Joachim og Prinsesse Marie åbner 

designudstillingen ”Danish Design Jewels” med 

knap 20 danske design- og modevirksomheder 

repræsenteret i Hong Kong Harbour City 

Shoppingcenter, som daglig har mere end 

150.000 besøgende. 

Dronningen hilser på Kinas premierminister Wen 

Jiabao inden gallamiddagen på Christiansborg 

Slot.
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Kongehusets medlemmer deltog i 

betydeligt omfang i aktiviteter i for- 

bindelse med klima og miljø. Regent-

parret uddelte Amalienborgprisen til to 

fremtrædende forskere inden for 

klimaets udvikling, og Kronprinsen 

planlagde og gennemførte en rejse til 

Grønland sammen med den svenske 

Kronprinsesse og den norske Kronprins 

samt 12 internationale forskere. 

Formålet med turen var at sætte fokus 

på klimaforandringerne, som har sat 

synlige spor i den grønlandske natur 

med konsekvenser for blandt andet 

fiskerne og sælfangerne.

For at opnå energibesparelser på slottene tog Kongehuset allerede i 2008 initiativ 

til i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen at foretage en undersøgelse af 

slottenes energiforbrug. På baggrund af resultaterne af denne gennemgang har 

Kongehuset i 2009 foretaget en række tiltag på udvalgte slotte og palæer. 

På Amalienborg har Københavns Energi og Slots- og Ejendomsstyrelsen i samar-

bejde med Kongehuset foretaget en omlægning af fjernvarmen fra ét sammen-

hængende højtryksdampanlæg til decentrale varmtvandsanlæg. Der forventes med 

denne omlægning en årlig besparelse på 17 procent svarende til 125 tons CO2.  

Der blev endvidere sat øget fokus på byggesagen i Frederik VIII’s Palæ, Kronprins-

parrets kommende bolig på Amalienborg, primært med henblik på forbedret 

energistyring. Forskellige tekniske optimeringer gennemføres i øjeblikket på 

Fredensborg Slot, og der er forslag om at etablere et solfangeranlæg med en 

besparelse på 60 tons CO2.  Forslaget har i efteråret 2009 været i offentlig høring, 

men er endnu ikke godkendt af kommunen grundet indsigelser.

Hoffet har gennemført en ombygning af fjernvarmeinstallationen på Marselisborg 

Slot fra et centralt til et decentralt anlæg med varmevekslere, således at spild-

Klima og miljø i Kongehuset 
TEMA

Baggrund

Kongehuset udarbejdede i 2007 en plan for 

miljø- og energitiltag med fire indsatsområder: 

ejendomme, biler, affald og indkøb. Dertil  

brugeradfærd, hvor det blev vurderet, at det 

største besparelsespotentiale lå i ejendomme-

nes opvarmning og elforbrug. Der har i 2008-09 

været fokus på det første indsatsområde, og det 

er besluttet at fokusere på de tre øvrige områder 

i 2010.

Kronprinsen på den grønlandske indlandsis med 

Kronprinsesse Victoria og Kronprins Haakon i 

forbindelse med besøget på iskerneboringspro-

jektet NEEM, hvor forskerne frem til 2011 vil bore 

3.000 meter ned i isen for at kortlægge klimaet 

130.000 år tilbage.
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varme i jorden undgås. En 5.000 l varmtvandsbeholder er nedlagt, og der er 

installeret nye radiatorer og termostatventiler. Projektet er gennemført i efteråret 

2009 med en forventet besparelse på cirka 40 procent, svarende til 27 tons CO2. 

Hoffet indgår sammen med Realdania og Slots- og Ejendomsstyrelsen i et forsøgs-

arbejde med temperatursænkning i de perioder, hvor slottene er ubeboede. Forsøget 

går ud på at sænke temperaturen under den nuværende museumstemperatur med 

henblik på at spare op til 30 procent energi og i stedet kompensere på anden vis for 

især den øgede fugtdannelse. I vinteren 2009/10 udføres et pilotprojekt på Gråsten 

Slot, hvorefter projektet forventes gennemført på Fredensborg Slot i den ubeboede 

vinterperiode 2010/11. Det er tanken, at resultaterne skal udbredes, så de bliver 

generelt anvendelige for andre ejere og brugere af historiske ejendomme.

Udskiftning af elpærer har stået på siden 2007. Især udskiftning af kærtepærer har 

hidtil voldt vanskeligheder i de fredede bygninger, men ny teknologi medfører, at 

udskiftning af flere tusinde pærer vil give en besparelse på mellem 30 og 80 

procent af elforbruget alt efter pæretype. På baggrund af erfaringer fra forsøgsud-

skiftninger i slutningen af 2009, kan der foretages store udskiftninger i 2010.

Dronningen hilser på FN’s 

generalsekretær Ban Ki-Moon og 

Mexicos præsident Filipe Calderón 

ved gallamiddagen under COP15. 

Mexico skal være vært for FN’s 

klimakonference COP16 i 2010.



Uddrag fra den officielle kalender 2009 med fokus på klima- og miljøindsatsen

17. februar

Kronprinsen deltager som protektor for Klimakon-

sortiet i Climate Change Roundtable-middag  i 

Industriens Hus.

10. marts

Kronprinsen er til stede ved åbningen af Køben- 

havns Universitets Klimakonference i Bella Center.

29. april

Prins Joachim overværer præsentation og testkørsel 

af danske eco-biler til Shell Eco-Marathon 2009 på 

Danmarks Tekniske Universitet.

3. maj

Kronprinsen aflægger besøg ved Klimatopmødet for 

Børn i Bella Center, København.

18.-20. maj

Statsbesøg fra Grækenland med fokus på klima og 

miljø.

24. maj

Regentparret er til stede ved åbningen af World 

Business Summit on Climate Change i Bella Center.

27. maj – 1. juni

Kronprinsen rejser til Grønland med de øvrige skandi- 

naviske tronfølgere og 12 internationale forske- 

re for at sætte fokus på klimaforandringerne i Arktis.

12. juni

Kronprinsen overrækker som protektor for Klima- 

konsortiet præmier ved Klima-DM finaleshow på 

Folketeatret, København.

17. juni

Regentparret uddeler fondsprisen Amalienborgprisen 

til forskere med banebrydende resultater inden for 

forskning i klimaændringer. Prismodtagere: Minik 

Rosing og Dorthe Dahl Jensen.

8. august

Kronprinsen forestår den officielle åbning af 

konferencen Bright Green Youth 2009 i Alsion i 

Sønderborg.

9. september

Kronprinsen overrækker Climate Cup 2009 

Hovedprisen i Bella Center.

17. september

Kronprinsen er til stede ved indvielsen af DONG 

Energy’s havvindmøllepark Horns Rev II ved Esbjerg.

20. – 22. september

Kronprinsen deltager i United Nations Global 

Compact og taler ved et arrangement v/

Klimakonsortiet og det Dansk-Amerikanske 

Handelskammer i New York.

 

26. september

Kronprinsen er til stede ved åbningen af 

udstillingen 100 steder at huske før de forsvinder 

på Kgs. Nytorv, København.

2.-6. november

Statsbesøg i Vietnam med fokus på klima og miljø.

18. november

Prins Joachim deltager ved åbningen af DONG 

Inbicon bioethanolanlæg i Kalundborg.

FN’s klimakonference COP15 i København

3. december 

Kronprinsen overværer i stormagasinet Illum 

åbning af udstillingen e_COLLECTION arrangeret af 

Designskolen Kolding, Museet på Koldinghus og 

Trapholt.

4. december 

Kronprinsen deltager i Klimakonsortiet og ATP’s 

internationale investorkonference på Radisson SAS 

Royal Hotel.

9. december 

Kronprinsessen er til stede ved modebranchens 

nordiske topmøde ”Fashion Summit” om social 

ansvarlighed og bæredygtighed i mode og 

beklædningsindustrien arrangeret af Nordic 

Fashion Association i Operaen, Det Kongelige 

Teaters operahus på Holmen. 

 

Kronprinsessen deltager i middag på Københavns 

Rådhus for at fejre vinderen af Fashion Summits 

designkonkurrence om social ansvarlighed og 

bæredygtighed arrangeret af overborgmester Ritt 

Bjerregaard samt Nordic Fashion Association.

11. december 

Kronprinsen deltager i Young Global Leaders 

COP15-event – breakfast briefing – hos Skibsted.

Kronprinsen forestår åbning af udstillingen In the 

Eye of Climate Change på Nordatlantens Brygge.

12. december 

Kronprinsen deltager i åbningen af udstillingen 

Bright Green i Forum.

Kronprinsen deltager i arrangementet To be or not 

to be  – New leadership for a sustainable economy i 

forbindelse med klimakonferencen på Kronborg 

Slot, Helsingør.

13. december 

Prinsesse Benedikte besøger spejdernes klimalejr 

på Højbro Plads.

14. december 

Kronprinsparret afholder i anledning af Danmarks 

værtsskab for COP15 reception for borgmestre og 

erhvervsledere i Christian den VIII’s Palæ, 

Amalienborg.

15. december 

Kronprinsen overværer åbning af high level-møder 

ved COP15 i Bella Center.

Kronprinsen aflægger besøg ved HopenhagenLIVE 

på Københavns Rådhusplads.

16. december 

Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og 

Prinsesse Marie samt Prinsesse Benedikte 

overværer gallaforestilling i Det Kongelige Teater i 

forbindelse med COP15..

17. december 

Regentparret afholder middag på Christiansborg 

Slot med deltagelse af Kronprinsparret, Prins 

Joachim og Prinsesse Marie samt Prinsesse 

Benedikte for stats- og regeringschefer i 

forbindelse med COP15.
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De Kongelige Stalde
TEMA

I sensommeren 2009 afsluttedes en gennemgribende restaurering af De Kongelige 

Stalde på Christiansborg Slot, som herefter kunne genindvies og overdrages til 

Hendes Majestæt Dronningen ved en ceremoni i  Runde Stald den 18. september. 

Foruden Dronningen deltog også Kronprinsparret og Prinsesse Benedikte. Taler af 

direktør for Slots- og Ejendomsstyrelsen Carsten Jarlov, finansminister Claus Hjort 

Frederiksen og hofmarskal Ove Ullerup markerede, at bygningen på Christiansborg 

Ridebane nu atter kunne tages i brug af De Kongelige Staldes personale, heste og 

vogne og af Museet De Kongelige Stalde.

Planlægning og projektering af restaureringen blev påbegyndt i 2006, mens selve 

byggeriet begyndte i sommeren 2007. Anledningen var blandt andet den nye lov 

om dyrevelfærd, som med virkning fra den 1. januar 2008 kræver, at heste herefter 

ikke længere må opstaldes i spiltove i længere tid ad gangen. En ombygning af 

stalden var derfor nødvendig og har resulteret i, at spiltovene i Høje Stald er blevet 

ombygget til bokse, således at hver enkelt hest nu kan gå frit i sin egen boks. 

Restaureringsarbejdet har i øvrigt medført, at alle ikkebærende konstruktioner blev 

fjernet, samt at det ujævne og slidte gulv er blevet udgravet i en dybde på 

halvanden meter. Staldene er herefter igen blevet bygget op fra grunden.

Da heste ikke længere må opstaldes i spiltove, 

var en ombygning af De Kongelige Stalde 

nødvendig. Her ses hestene i deres nye bokse i 

Høje Stald. 
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Da Christiansborg Ridebane ejes af staten, er restaureringen blevet varetaget af 

Slots- og Ejendomsstyrelsen i tæt samarbejde med Hofmarskallatet, Kulturarvssty-

relsen og eksterne rådgivere. Som påpeget af talerne ved indvielsen og som 

almindeligt i forbindelse med restaurering af historiske bygninger har arbejdet 

måttet udføres i en balance mellem hensynet til bevaring af værdifuld kulturarv og 

hensynet til de nutidige brugeres behov.

Dette bliver ikke mindre tydeligt i denne sammenhæng, hvor kulturarv og nutidig 

brug nærmest falder sammen, fordi den nutidige brug netop består i at videreføre 

gamle traditioner for standsmæssig kongelig transport. Siden 1690 er denne 

funktion blevet varetaget af den Kongelige Stald-Etat, som fra 1740 har haft til 

huse i bygningerne omkring Christiansborg Ridebane.

De Kongelige Stalde var oprindelig et stutteri, som skulle levere heste af fornemste 

race til brug for ridning, jagt og kørsel med de kongelige vogne og kareter, som 

Brostenene i Runde Stald er brækket op og 

erstattet med støbeasfalt i midtergangen og 

sten lagt i cement i båsene. Den nye gulvbelæg-

ning gør staldene mere brugervenlige og letter 

den daglige rengøring.  

Åbningstider

Offentligheden har året rundt mulighed for at 

opleve de kongelige stalde og se samlingen af 

kareter og seletøj. Hestene kan dog ikke opleves 

i staldene i sommerperioden, hvor de er på græs.

De Kongelige Stalde, Christiansborg Ridebane 

12, har åbent lørdage og søndage kl. 14 - 16.  

I perioden 1. maj - 30. september desuden 

fredage kl. 14 - 16.
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under enevælden nåede et betydeligt omfang. I 1789 var antallet af heste 270, det 

højeste antal nogensinde. I det 20. århundrede har introduktionen af biler selvsagt 

medført en drastisk reduktion af antallet, som i dag består af 15 heste, der fortrins-

vis bruges ved officielle begivenheder som statsbesøg, nytårskure, ambassadør-

modtagelser, bybesøg samt store begivenheder i den kongelige familie. Staldens 

ansatte omfatter i dag staldmester, livkusk, kusk og biløbere. De ansatte passer og 

træner hestene, som rides eller køres mindst en time hver formiddag. Der gennem-

føres daglige ture med kørevogne gennem Københavns gader for at træne hestene 

til at færdes i trafikken ved de officielle begivenheder.

I De Kongelige Stalde findes også en samling af kongelige gallakareter og nyere 

lette vogntyper. Kareterne giver et godt indtryk af kongelig og herskabelig 

vognbygningskunst i Danmark fra midten af 1700-tallet til slutningen af 1800- 

tallet. 

Efterårsferie og kulturnat

I efterårsferien i uge 42 byder De Kongelige 

Stalde på et særligt program, begyndende med 

Kulturnatten fredagen forinden, hvor 

offentligheden kan opleve staldene frem til 

midnat. Den efterfølgende uge er der 

rundvisninger med staldens personale og 

opvisning med hesteforspand på Christiansborg 

Ridebane. Programmet annonceres på 

Kongehusets hjemmeside fra september måned

På Kulturnatten 2009 fik De Kongelige Stalde 

med 7.500 besøgende en 10. plads over de mest 

besøgte steder i København. 
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I løbet af sommeren og efteråret 2009 har Christian VIII’s Palæ på Amalienborg 

lagt lokaler til en usædvanlig udstilling. Under titlen Kongernes kort vistes her for 

første gang et større repræsentativt udvalg af landkort fra kortsamlingen i Hendes 

Majestæt Dronningens Håndbibliotek. 

Denne samling er en af Danmarks mest betydelige og rummer cirka 11.000 kort  

fra en periode på godt 250 år, fra midten af det 17. til det første årti af det 20. 

århundrede. Tilsammen dækker kortene hele verden i forskellige stadier af dens 

kortlægning, om end med hovedvægt på Europa. De fleste af kortene er trykte, 

nogle håndtegnede, talrige sjældne, nogle unikke og for det meste af en meget høj 

kvalitet, både kartografisk og æstetisk. Trods samlingens høje kvalitet er den dog 

forblevet ukendt land for de fleste, da den det meste af sin historie ikke har været 

offentligt tilgængelig. Skønt enkelte af kortene tidligere har været udstillet eller 

gengivet i andre sammenhænge, var det derfor som helhed et stort set ukendt, 

men meget værdifuldt materiale, der her blev præsenteret for offentligheden for 

første gang – oven i købet inden for rammerne af det historiske miljø, hvor mange 

af kortene er blevet samlet og opbevaret.

Næsten alle de udstillede kort er håndtegnede og således unikke. Kortene har levet 

deres lange liv i en lukket samling og er derfor bevaret i en meget fin stand og 

kvalitet, der gengiver den møjsommelige kartografiske opmåling og observation af 

landskaber med klarhed, præcision og 

skønhed. Videnskab og kunst, topografi og 

historie går her op i en højere enhed. 

Blandt betydelige danske kartografer i 

samlingen kan nævnes Johannes Mejer, 

Thomas Bugge og Johan Henrik du Plat, 

som hver for sig har ydet fremragende 

bidrag til kortlægningen af de danske 

kongers riger og lande. 

Udstillingen var planlagt og arrangeret af 

Dronningens Håndbibliotek i samarbejde 

med Det Kongelige Biblioteks Kortsamling 

Kongernes kort    
TEMA

Offentligheden kunne for første gang opleve Kongehusets 

kortsamling på en åben udstilling på Amalienborg.

H.M. Dronningens Håndbibliotek

H.M. Dronningens Håndbibliotek er Kongehusets 

private bibliotek, som rummer de danske kongers 

samlinger af bøger, håndskrifter, kort, billeder, 

fotos, musik med mere samlet siden grundlæg-

gelsen i 1746. Biblioteket har til huse i Christian 

VIII’s Palæ og på Christiansborg Slot, hvor dets 

samlinger optager cirka tre kilometer hylder, 

hvoraf det meste udfyldes af en bogsamling på 

cirka 100.000 bind fra slutningen af 1400-tallet 

til i dag. Biblioteket er med visse begrænsninger 

åbent for offentligheden, og dets kataloger 

søgbare på nettet via Det Kongelige Bibliotek. 

Flere oplysninger på www.kongehuset.dk under 

Samlinger.
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Stricker: Fæstningen Friedrichstadt, 1764 (udsnit).



26     Å R S R A P P O R T   |   K O N G E H U S E T S  V I R K S O M H E D  2 0 0 9

og Bevaringsafdeling. Anledningen var afholdelsen af den 23. Internationale 

Konference om Kartografiens Historie (ICHC), som i dagene 12. – 17. juli samlede 

kortspecialister, forskere, samlere og kartografer fra 41 lande på Det Kongelige 

Bibliotek for at præsentere resultaterne af deres arbejde. Udstillingen var således 

arrangeret som Håndbibliotekets bidrag til konferencen og dens tema: Kortlægnin-

gen af de arktiske egne, Nordatlanten og Skandinavien. Udstillingen blev som en 

del af konferenceprogammet åbnet den 14. juli for cirka 220 deltagere, der her blev 

præsenteret for en samling og et unikt materiale, som kun ganske få af dem i 

forvejen var bekendt med. Efter konferencen har udstillingen af Håndbibliotekets 

kort været åben for offentligheden.

I tilknytning til konferencens tema viste udstillingen et udvalg af Håndbibliotekets 

kort over nuværende og tidligere dele af det danske monarki gennem godt to 

århundreder fra midten af 1600-tallet til midten af 1800-tallet: Danmark, Norge, 

Skåne, hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg, Færøerne, Island og 

Grønland samt kolonierne i Indien, Afrika og Vestindien; et stort og varieret 

territorium, hvis mangefacetterede historie kortene vidner om. Hovedvægten var 

dog lagt på de nære områder, den klassiske “helstat”, Danmark, Norge og hertug-

dømmerne, der beskrives på både helhedsniveau og lokalniveau. Ikke overraskende 

er det især inden for disse områder, at Håndbibliotekets kortsamling rummer et rigt 

originalt materiale.

Thejl: Indsejlingen til Svendborg, 1803.
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Kongehusets opgaver

Dronningen er som statsoverhoved samlingspunkt indadtil og repræsenterer 

Danmark udadtil. En opgave, hele Kongehuset bidrager til. Dronningen og Konge-

husets øvrige medlemmer påtager sig enten hver for sig eller sammen en lang række 

repræsentative opgaver. Det drejer sig blandt andet om modtagelse af stats- og 

regeringschefer fra udlandet og Kongehusets besøg i udlandet. Under statsbesøgene 

og andre officielle rejser til udlandet varetages erhvervsmæssige, kulturelle og 

sociale interesser af betydning for Danmark. Herudover aflægger Kongehusets 

medlemmer årligt besøg i forskellige dele af landet og deltager i udstillingsåbninger, 

jubilæer og indvielser. 

Protektioner
Kongehusets medlemmer er som protektorer for foreninger, institutioner 

og organisationer især med almennyttige, humanitære og kulturelle 

formål i kontakt med mange grene af det danske samfund.

Som protektorer er de kongelige med til at skabe opmærksomhed om de 

opgaver, som organisationerne og foreningerne arbejder med. Af de for 

tiden godt 300 protektioner står Dronningen og Prinsgemalen for 

omkring en tredjedel hver. Derudover påtager Kongehusets medlemmer 

sig protektioner for enkeltstående arrangementer som for eksempel kongresser, 

udstillinger og sportsarrangementer.

Audienser
Dronningen afholder udvalgte mandage hver måned offentlig audiens på Christians-

borg Slot, hvor der er mulighed for at takke Dronningen for tilstedeværelsen ved et 

arrangement, for tildeling af en orden eller medalje og for kongelig udnævnelse, 

afsked eller lignende. 

Der har i 2009 været 21 offentlige audienser, hvoraf Kronprinsen i Dronningens 

fravær har forestået tre. I løbet af året mødte omkring 1.260 personer Dronningen  

eller Kronprinsen i en offentlig audiens. 

I særlige tilfælde modtages personer i særskilt audiens. Det gælder eksempelvis 

statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre og parlamentsdelegationer.  

Prinsesse Benedikte er protektor for Skt. Annæ 

Pigekor, som her optrådte ved et forarrangement 

i Operaen i forbindelse med IOC-kongressen. 

Prinsesse Benedikte var værtinde og bød 

velkommen.

Kronprinsessen åbnede som protektor for 

Kræftens Bekæmpelses solkampagne ”Skru  

ned for solen mellem 12 & 15” på Teknologisk 

Institut i Taastrup. Et uv-sikkert modeshow 

viste, hvorledes mode og teknologi kan bruges  

til at beskytte mod solens farlige stråler.
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I 2009 modtog Dronningen blandt andet USA’s, Letlands og Tanzanias præsidenter, 

FN’s generalsekretær, Syriens udenrigsminister, en delegation fra det russiske 

føderationsråd og parlamentsdelegationer fra Serbien, Ukraine, Georgien og 

Kroatien. I forbindelse med et lands ambassadørskifte modtager Dronningen den 

nye ambassadør, som overrækker akkreditiver, det vil sige fuldmagt fra sit lands 

statsoverhoved. Afgående ambassadører modtages i afskedsaudiens.

Fonde
Kongehuset administrerer en række kongelige fonde, som er oprettet ved forskel-

lige kongelige begivenheder og mærkedage og har Kongehusets medlemmer som 

aktive formænd. Fondene har forskellige formål inden for især humanitære, 

kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige områder. 

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, hvor Dronningen er bestyrelsesfor-

mand, støttede i 2009 dels en række kulturelle og videnskabelige formål såsom det 

kommende Danmarks Akvarium i Ørestad, Den Danske og Nordiske Pavillon på 

Biennalen i Venedig og børnefilmefestivalen BUSTER, dels en række humanitære 

og sociale projekter, heriblandt aktiviteter i Dannerhuset og Indvandrer Kvinde-

centrets kurser i jobsøgning. Desuden uddelte fonden i 2009 Amalienborgprisen, 

der uddeles cirka hvert femte år til en dansker, som har ydet en særlig indsats 

inden for dansk litteratur, forskning eller på det sociale område. I 2009 blev der 

uddelt to priser, en til professor Minik Rosing og en til professor Dorthe Dahl-Jensen, 

begge for deres klimaforskning i forbindelse med boringer i henholdsvis den 

grønlandske undergrund og indlandsis. 

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, hvor 

Kronprinsen er formand, støttede i 2009 35 

forskellige projekter med både humanitære 

og kulturelle formål for øje. Af humanitære 

projekter som fonden støttede, kan nævnes 

renoveringen af en skole i Afghanistan, der 

blev opført af Mission Øst i 2006, men i 

2007 blev ramt af jordskælv og derfor 

krævede omfattende renovering. Desuden 

støttede fonden Kirkens Korshærs 

juleuddeling i 2009, hvor enlige forsørgere 

hjælpes op til julen. Af kulturelle projekter 

kan fondens støtte til Skt. Gertruds Kirke i 

Ambassadørmodtagelser på 
Amalienborg, Christiansborg 
Slot og Fredensborg Slot

13. januar  Grækenland, Slovenien, Laos, 

Yemen og Peru

20. februar   Cypern, Vietnam, Nederlandene, 

Panama og Jordan

17. april Kasakhstan, Aserbajdsjan, Fiji,  

 Trinidad og Tobago, Guatemala

3. august  Rumænien, Ægypten, USA

5. oktober Ukraine, Letland, Finland,  

 Belgien og Østrig

16. oktober  Bulgarien, Iran, Filippinerne, 

Uruguay og Nordkorea

23. november  Ghana, Kroatien, Gabon, Papua  

 Ny Guinea, Tchad

8. december Makedonien, Tyrkiet

Prinsgemalen i forbindelse med prisoverrækkelse fra Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 

Fond på Kongeskibet Dannebrog. Fra venstre tenorsanger Mathias Hedegaard, skuespillerne 

Ann Eleonora Jørgensen og Mille Hoffmeyer Lehfeldt og cellist Andreas Brantelid. 
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Grenaa fremhæves – fonden har ydet støtte til anskaffelse af yderligere to klokker 

til kirkens koncertklokkespil, der bærer navnet ”Dronning Ingrids klokkespil”. 

Mary Fonden valgte i indsatsen mod mobning og vold i hjemmet at styrke fokus på 

teenagere og unge og at etablere en Unge Tænketank. Her lader Mary Fonden 400 

deltagere i aldersgruppen 12 – 24 år besvare spørgsmål, der skal danne afsæt for 

fondens videre indsats for at afhjælpe social isolation blandt unge. Mary Fonden 

støttede også hjælpeorganisationen Maternity Worldwides arbejde i Etiopien med 

en donation på 250.000 kr., der skal gå til oprettelsen af en etårig jordemoderstil-

ling.

Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond, der har Prins Joachim som formand, 

støttede i 2009 forskellige formål: Den kommende fejring af flådens 500 år og 

maleriudstilling på Gl. Holtegaard, men også Børns Vilkårs sorggrupper og 

rumænske børnehjemsbørn. Som vanligt hjalp fonden også med til, at en række 

unge studerende kunne studere videre i udlandet.

Det Kongelige Grønlandsfond, der ligeledes har Prins Joachim som formand, 

støttede især projekter, der gavner Grønlands børn og unge: Naturlegeplads i Nuuk, 

fjernundervisning, sommerlejre i blandt andet Tasilaq og uddeling af julekurve. 

Desuden bidrog fonden med støtte til digitalisering af Arktisk Instituts mange 

dokumenter og etablering af en Røde Kors genbrugsbutik.

Nytår
Mere end to millioner seere 

fulgte Dronningens nytårstale 

2009, der endnu engang blev 

det nationale samlingspunkt 

på årets sidste aften. For 

mange danskere er det en 

tradition at indlede nytårsaften 

med at følge Dronningens 

nytårstale på tv, hvor Regenten 

taler til befolkningen i 

Danmark, Grønland og på 

Færøerne. 
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Hoffet støtter og bistår Kongehusets medlemmer i planlægning og gennemførelse 

af opgaverne. Et hof er den oprindelige betegnelse for en kongelig persons 

administration, husholdning og de tilknyttede personer. Hoffet i Danmark har en 

meget lang og traditionsrig historie bag sig, og der er i dag omkring 135 fastan-

satte i Kongehuset. 

Hofmarskallatet er under ledelse af hofmarskallen overordnet ansvarlig for 

Regentparrets administration og organisation samt for den tværgående koordina-

tion af Kongehusets virke som helhed. Hofmarskallatet er ansvarligt for planlæg-

ning af statsbesøg og andre større begivenheder i Kongehuset samt kommunika-

tion, økonomi, personale, it, bibliotek og ejendomme. Derudover varetages en lang 

række serviceopgaver såsom betjening, kørsel med biler og kareter, rengøring, 

vaskeri, køkken og værkstedsfunktioner. 

Kabinetssekretariatet har under ledelse af kabinetssekretæren ansvaret for 

rådgivning af Dronningen i statsretlige spørgsmål. Kabinetssekretariatet planlæg-

ger Dronningens officielle tilstedeværelse, administrerer henvendelser om 

Dronningens protektioner samt alle sager om ordener og medaljer. 

Ordenskapitlet varetager den praktiske administration af ordensvæsnet. 

Kongehusets medlemmer er - foruden af Hofmarskallatet - traditionelt også blevet 

bistået af et hof. Prinsgemalen, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie 

samt Prinsesse Benedikte har alle eget hof. 

Dronningens adjudantstab og jagtkaptajn er stillet til rådighed for Dronningen af 

Forsvarsministeriet. Dronningen har desuden tilknyttet specielle hverv som 

slotsforvalter, statsinventarieinspektør, kongelig jægermester og kongelig 

konfessionarius. 

 

Personaleforhold
I 2009 er der gennemført et stort kompetenceudviklingsprogram for hoffunktionæ-

rerne, der blandt andet betyder, at livrister nu kan udføre kørselsopgaver og 

Hoffet
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rengøringsassistenter kan bistå med dele af madlavningen. Programmet er en 

opfølgning på hoffunktionæroverenskomsten fra 2008.

Lederudviklingsprogrammet er videreført i 2009, og der er på baggrund af 

erfaringerne fra dette udviklingsforløb gennemført en forenkling af ledelsesstruk-

turen. Alle driftsledere refererer fra 2009 direkte til det øverste ledelsesniveau, og 

Hofmarskallatets chefer og driftsledere udgør én fælles ledelsesgruppe (se 

organisationsdiagram på indersiden af årsrapportens omslag).

Hofferne har fortsat tidligere års fokus på arbejdsmiljøet og samlet indsatsen i et 

fælles sikkerhedsudvalg. Kronprinsparrets Hof har i 2009 gennemført en arbejds-

Kontorfuldmægtige fra sekretariatet med 

præsentations- og bordsætningskort, der 

udleveres til større middage med Regentparret 

som vært. Adjudanten (ses i baggrunden) 

præsenterer på baggrund af kortene gæsterne 

for de kongelige og anviser dem deres pladser. 

Her modtager Dronningens hofdamer deres kort 

ved nytårstaflet den 1. januar. 
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pladsvurdering (APV) svarende til den APV, Hofmarskallatet gennemførte i 2008. 

Hovedvægten har været lagt på såvel de bygningsmæssige forhold som på ledelse 

og samarbejde. Sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen er der gennemført 

forbedringer af personalefaciliteterne i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg i 

forbindelse med den omfattende restaurering af palæet. 

Dialogen mellem den øverste ledelse og de forskellige medarbejdergrupper og 

mellem driftslederne og deres respektive medarbejdere er blevet styrket. Hofferne 

har fået glæde af en sundhedsforsikring for alle ansatte, og der er blevet taget 

godt imod den i 2008 internt uddannede trivselskonsulent. Disse tiltag er gennem-

ført i forlængelse af et øget fokus på medarbejderne og samarbejdet i hele huset.

I 2009 har Hofmarskallatet haft forskellige unge praktikanter tilknyttet i kortere 

perioder. Med Syddansk Universitet er der indgået aftale om to praktikantforløb, 

hvor de universitetsstuderende som en del af deres studieforløb får mulighed for at 

prøve kræfter i en virksomhed under faglig vejledning. I dette tilfælde i Hofmar-

skallatets kommunikationsafdeling og sekretariat. Det vurderes af begge parter 

som et udbytterigt samarbejde, der er videreført og udbygget i 2010.

På Hofmarskallatets foranledning er der sammen med Københavns Kommunes 

jobcenter etableret fire opkvalificerende virksomhedspraktikpladser i De Kongelige 

Stalde, værkstedshuset, køkkenet samt hos kontorbetjentene og chaufførerne.  

Der er tale om en såkaldt mentorordning, hvor arbejdspladserne i et tre til seks 

måneders forløb påtager sig at støtte og vejlede de unge. Ordningen evalueres i 

2010 og forventes videreført.

Hjemmeside
På Kongehusets hjemmeside findes en nærmere beskrivelse af det danske 

kongehus og dets medlemmer. Kalenderen opdateres løbende med de kongelige 

medlemmers officielle aktiviteter, og under aktuelle emner findes de seneste 

nyheder og informationer om audienser, tildelinger af ordener, medaljer og 

udnævnelser samt billedgallerier. Umiddelbart efter at Dronningen har holdt sin 

nytårstale, lægges den på hjemmesiden. 

Derudover indeholder hjemmesiden oplysninger om slotte, kongeskibet og 

Kongehusets samlinger, herunder kronjuvelerne, Museet Kongelige Stalde og 

Kareter, gobelinerne på Christiansborg og Hendes Majestæt Dronningens Hånd-

bibliotek, ligesom Kongehusets historie er belyst. 

Læs mere på www.kongehuset.dk
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Beretning om Kongehusets økonomi

Generelt
Årsregnskaberne for Den Kongelige Civilliste og Kronprinsens årpenge er aflagt efter 

reglerne i årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.  

I henhold til lov om indkomstskat og lov om registrering af motorkøretøjer er Regentpar-

ret, Kronprinsparret, Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte fritaget for 

betaling af indkomstskat samt registrerings- og vægtafgifter, men er underlagt 

almindelige regler for betaling af arve- og gaveafgift samt ejendomsskatter. Momsrefu-

sion ydes efter de regler, der i øvrigt gælder for statens institutioner, og refusionen er 

begrænset til årligt maksimalt at udgøre en procentdel af statsydelsen, der svarer til den 

gældende momssats.

Den Kongelige Civilliste
Statsydelsen til Dronningen er fastlagt i lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste, 

der senest blev ændret i 2001.

Statsydelsen reguleres i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte.  Staten 

har pensionsforpligtelserne vedrørende ansatte hoftjenestemænd ved Den Kongelige 

Civilliste (ansatte hos Dronningen), idet Den Kongelige Civilliste indbetaler pensionsbi-

drag til Finansministeriet svarende til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og 

styrelser.

Statsydelsen omfatter Regentparret og Prinsesse Benedikte, og den skal dække 

Regentparrets omkostninger og Prinsesse Benediktes repræsentative omkostninger til 

officielle forpligtelser.

Kongehusets økonomi
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Hovedtal for Den Kongelige Civilliste             
 2009 2008
  t.kr.

ResultatopGøRelse

Indtægter 72.238.438 68.338

Omkostninger 71.654.657 68.294

Finansielle poster netto 749.110 647

Årets resultat 1.332.891 691

BalanCe 

aktiver 

Anlægsaktiver 7.699.537 9.009

Omsætningsaktiver 25.910.240 23.280

aktiver i alt 33.609.777 32.289

passiver 

Egenkapital 16.269.014 14.936

Kortfristede gældsforpligtelser 17.340.763 17.353

passiver i alt 33.609.777 32.289

Årets resultat på 1.332.891 kr. overføres til egenkapitalen, der pr. 31. december 2009 

udgør 16.269.014 kr.

Kronprinsen
Statsydelsen til Kronprinsparret er fastlagt i lov om årpenge til Kronprins Frederik fra 

2004. Ydelsen benævnes i loven årpenge. Regulering af årpenge sker efter samme 

principper som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Hovedtal for Kronprinsens årpengeregnskab      
 2009 2008
  t.kr.

ResultatopGøRelse

Indtægter 17.401.786 16.457 

Omkostninger 17.389.913 18.623

Finansielle poster netto 10.305 35

Årets resultat 22.178 - 2.131 

BalanCe

aktiver 

Anlægsaktiver 1.772.215 2.370

Omsætningsaktiver 1.831.940 1.117

aktiver i alt 3.604.155 3.487

passiver 

Egenkapital 22.178 0

Kortfristede gældsforpligtelser 3.581.977 3.487

passiver i alt 3.604.155 3.487

Årets resultat på  22.178 kr. overføres til egenkapitalen, der pr. 31. december 2009 udgør 

22.178 kr.
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prins Joachim 
Statsydelsen til Prins Joachim er fastlagt i lov om årpenge til Prins Joachim, der senest er 

ændret i 2008 i forbindelse med indgåelse af ægteskab med Prinsesse Marie. Ydelsen 

benævnes i loven årpenge. Regulering af årpenge sker efter samme principper som 

beskrevet for Dronningens statsydelse.

Prins Joachim modtog 3.071.160 kr. i årpenge og 440.362 kr. i momsrefusion. 
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Årsregnskab for 
Den Kongelige Civilliste

anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen, Prinsgemalen og Prinsesse Benedikte, der 

udbetales i henhold til lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste (civillisteloven). 

I henhold til civillisteloven ydes der refusion af udgifter til moms vedrørende køb af varer og 

tjenesteydelser i Danmark, herunder Hoffets drifts- og administrationsomkostninger samt 

ejendomsomkostninger. Beløbene i årsregnskabet er således opgjort eksklusive moms. Der er i 

2009 modtaget momsrefusion på i alt 5.123.623 kr.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

statsydelsen

I resultatopgørelsen indregnes statsydelse, der vedrører regnskabsåret. Statsydelsen udbetales 

fra staten månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10% af statsydelsen 

Prinsgemalen og 1,5% Prinsesse Benedikte.

andre indtægter

Omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger, entreindtægter fra rundvisninger i

 De Kongelige Stalde og på Fredensborg Slot samt ekspeditionsgebyrer vedrørende medaljer.

personaleomkostninger

Omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtigelser, pensionsbidrag og pensioner med 

videre. Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer samt 

ansvars-, sundheds- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger

Omfatter omkostninger til Dronningens og Prinsgemalens officielle forpligtelser herunder 

statsbesøg, festforestillinger i Det Kongelige Teater, drift af biler og hestehold samt rejser med 

videre. Endvidere indregnes tilskud til De Kongelige Ordeners Kapitel samt omkostninger til 

Prinsesse Benediktes officielle forpligtelser, bortset fra gager og lønninger, der er indregnet 

under personaleomkostninger.

Hoffets administrationsomkostninger

Omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder kontorhold, forsikringer, 

konsulentydelser, it-drift, juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.



ejendomsomkostninger

Omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse af de slotte og palæer, som i henhold til 

civillisteloven påhviler Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til 

varme, elektricitet samt rengøring og vinduespolering udført af eksterne leverandører.

afskrivninger

Omfatter af- og nedskrivninger på biler, it, maskiner og bygninger indrettet til værksteder, 

vaskeri o.l.

Rammebeløb til Regentparret

Af den modtagne statsydelse henføres en andel af statsydelsen som et rammebeløb til 

Regentparret. Beløbet anvendes blandt andet til beklædning, inventar, andre private omkost-

ninger, rådgivning og sekretærassistance af ikke officiel karakter samt vedligeholdelsesom-

kostninger og driftsomkostninger på Marselisborg Slot, jagtejendommen i Trend Skov og boligen 

på Chateau de Cayx. Endvidere anvendes beløbet til driftsomkostninger i forbindelse med 

ophold på Gråsten Slot.

Finansielle poster

Omfatter renter af kontante indeståender og renter af obligationer, udbytte fra investerings-

foreningsbeviser samt kursregulering af værdipapirer. 

BALANCEN

anlægsaktiver

Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler og maskiner 

afskrives hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem år. It-systemer 

afskrives lineært over otte år, mens investeringer i it-udstyr afskrives over fem år. Indretning af 

bygninger til værksteder og vaskeri afskrives lineært over 15 år.

Den regnskabmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforring-

else ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, 

foretages nedskrivning af det enkelte aktiv til forventet nettosalgspris.

tilgodehavender

Indregnes til nominel værdi.

periodeafgrænsningsposter

Omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Omfatter børsnoterede obligationer og investeringsforeningsbeviser, der indregnes til 

dagsværdi på balancedagen. Udtrukne obligationer indregnes til kurs pari.

likvide beholdninger

Omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Å R S R A P P O R T   |   K O N G E H U S E T S  V I R K S O M H E D  2 0 0 9     37



38     Å R S R A P P O R T   |   K O N G E H U S E T S  V I R K S O M H E D  2 0 0 9

 Note 2009 2008
    t.kr

Indtægter         

Statsydelsen 1 70.590.431 66.858

Andre indtægter 2 1.648.007 1.480

  72.238.438 68.338

   

omkostninger   

Personaleomkostninger 3 44.358.335 41.565

Hoffets driftsomkostninger 4 8.050.059 8.598

Hoffets administrationsomkostninger 5 3.756.066 4.018

Ejendomsomkostninger 6 4.535.330 3.973

Afskrivninger  1.760.463 1.432

Rammebeløb Regentparret   9.194.404 8.708

  71.654.657 68.294

   

Resultat før finansielle poster  583.781 44

Finansielle indtægter  749.110 647

Årets resultat   1.332.891 691

   

Resultatdisponering   

Overført til næste år  1.332.891 691

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse
for perioden 1. januar til 31. december 2009
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse
for perioden 1. januar til 31. december 2009

    

    2009 2008
   t.kr

aKtIVeR   

anlægsaktiver

Biler og maskiner  3.331.590 4.352

It  1.467.402 1.604

Indretning af bygninger  2.900.545 3.053

anlægsaktiver i alt  7.699.537 9.009

omsætningsaktiver    

Tilgodehavende moms  1.345.602 1.510

Andre tilgodehavender  727.838 1.609

Periodeafgrænsningsposter   752.527 1.765

  2.825.967 4.884

Værdipapirer  8.388.628 8.173

Likvide beholdninger  14.695.645 10.223

  23.084.273 18.396

omsætningsaktiver i alt   25.910.240 23.280

aktiver i alt  33.609.777 32.289

   

   

passIVeR       

egenkapital 7 16.269.014 14.936

Kortfristede gældsforpligtelser   

Leverandør af varer og tjenesteydelser  2.328.743 5.485

Anden gæld  3.938.257 1.319

Modtaget forudbetalt statsydelse  6.050.939 5.783

Feriepengeforpligtelser  5.022.824 4.766

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  17.340.763 17.353 

 

passiver i alt   33.609.777 32.289

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Balance 
31. december 2009
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  2009 2008
   t.kr.

note 1     statsydelse  70.590.431 66.858

heraf til Prinsgemalen  7.059.043 6.686

heraf til Prinsesse Benedikte  1.058.856 1.003
   

note 2     andre indtægter   

Lejeindtægter, tjenesteboliger m.v.  1.108.440 1.172 

Øvrige indtægter   539.567 308 

  1.648.007 1.480 

note 3     personaleomkostninger   

Lønninger  37.555.323 35.354

Pensionsbidrag og pensioner  4.290.763 4.111

Omkostninger til social sikring  598.878 535

Andre personaleomkostninger   1.913.371 1.565 

  44.358.335 41.565 

Gennemsnitligt antal ansatte  

(omregnet til fuldtidsansatte)  95 97

note 4     Hoffets driftsomkostninger   

Driftsmidler og inventar  3.593.357 4.236

Repræsentative omkostninger  3.190.154 3.135

Tilskud til Ordenskapitlet, medaljer m.v.  1.131.402 1.120

Diverse omkostninger    135.146 107 

  8.050.059 8.598

 note 5     Hoffets administrationsomkostninger  

Kontorhold, bøger, blade m.m.  824.611 681

Telefon og porto  706.895 526

Forsikringer og konsulentydelser  1.337.149 1.806

Kontorinventar og it   887.411 1.005

  3.756.066 4.018

note 6     ejendomsomkostninger   

Varme og el  2.064.772 2.026

Ekstern rengøring  443.298 309

Leje  102.443 98

Vedligeholdelse og moderniseringer m.m.   1.924.817 1.540 

  4.535.330 3.973

note 7     egenkapital   

Egenkapital 1. januar  14.936.123 14.245

Resultatdisponering  1.332.891 691 

Egenkapital 31. december  16.269.014 14.936

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Noter
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Godkendelse af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste for 

regnskabsåret 1. januar 2009 – 31. december 2009, der aflægges efter årsregnskabs-

loven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultat for perioden 1. januar – 

31. december 2009.

Amalienborg, den 24. marts 2010

Ove Ullerup Søren Weiskopf Kruse

Hofmarskal Økonomichef

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Påtegning
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til Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige  

Højhed prinsgemalen

Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 side 36 - 40, 

omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabs-

loven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst beretningen, 

der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse 

herom.

ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implemen-

tering og opretholdelse af interne kontroller, som er relevante for 

at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformatio-

nen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en 

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs-

mæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en beretning, der 

indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på 

grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overens-

stemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder 

kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører 

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de 

beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte 

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 

af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisionspåtegning
Den uafhængige revisors påtegning

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er 

relevante for udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der 

giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 

med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af de 

interne kontroller. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, 

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om 

de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 

en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2009 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst beretningen. 

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 

gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 

vores opfattelse, at oplysningerne i beretningen  er i overens-

stemmelse med årsregnskabet.

København, den 24. marts 2010

KpMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Gunslev  Charlotte Formsgaard

Statsaut. revisor  Statsaut. revisor
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Årsregnskab  
for Kronprinsens årpenge

anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet omfatter årpenge for Kronprinsen og Kronprinsessen, der udbetales af 

staten i henhold til lov om årpenge til Kronprins Frederik (årpengeloven).

I henhold til årpengeloven ydes der refusion af udgifter til moms. Beløbene i årsregnska-

bet er således opgjort eksklusive moms. Der er i 2009 modtaget momsrefusion på i alt 

1.034.459 kr.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk 

følgende:

RESULTATOPGØRELSEN

Årpenge

I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der vedrører regnskabsåret. Årpenge udbetales 

fra staten månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 

10% af årpengene Kronprinsessen.

personaleomkostninger

Omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtigelser samt pensionsbidrag og 

pensioner med videre. Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til 

kurser, uniformer samt ansvars-, sundheds- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger

Omfatter omkostninger til Kronprinsparrets officielle forpligtelser, rejser, drift af biler 

med videre.

Hoffets administrationsomkostninger

Omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder kontorhold, forsikringer, 

konsulentydelser, it-drift, juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.
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ejendomsomkostninger

Omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse og indretning af de ejendomme, 

som i henhold til civillisteloven påhviler Dronningen, og som er stillet til rådighed for 

Kronprinsparret af Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkost-

ninger til varme og elektricitet med videre.

afskrivninger

Omfatter af- og nedskrivninger på biler.

Rammebeløb til Kronprinsparret

Af de modtagne årpenge henføres en andel af årpengene som et rammebeløb til 

Kronprinsparret. Beløbet anvendes blandt andet til beklædning, inventar og andre 

omkostninger af privat karakter, herunder rådgivning og sekretærassistance, der ikke er 

en del af den officielle virksomhed.

BALANCEN

anlægsaktiver

Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler afskrives 

hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem år.

Den regnskabmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på 

værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer 

på værdiforringelse, foretages nedskrivning af det enkelte aktiv til forventet nettosalgs-

pris.

tilgodehavender

Indregnes til nominel værdi.

periodeafgrænsningsposter

Omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

likvide beholdninger

Omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Resultatopgørelse
for perioden 1. januar til 31. december 2009 

 Note 2009 2008
   t.kr

Indtægter   

Årpenge 1 17.375.583 16.457 

Andre indtægter  26.203 0

  17.401.786 16.457

   

omkostninger   

Personaleomkostninger 2 10.397.740 10.766

Hoffets driftsomkostninger 3 1.959.145 2.234

Hoffets administrationsomkostninger 4 439.246 689

Ejendomsomkostninger 5 869.576 977

Afskrivninger  249.089 666

Rammebeløb Kronprinsparret  3.475.117 3.291

  17.389.913 18.623

   

Resultat før finansielle poster  11.873 - 2.166

Finansielle indtægter  10.305 35

Årets resultat   22.178 - 2.131

Resultatdisponering  

Overført til næste år  22.178 - 2.131 
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  2009 2008
   t.kr

aKtIVeR   

anlægsaktiver  1.772.215 2.370

omsætningsaktiver   

Tilgodehavende moms  297.980 455

Periodeafgrænsningsposter   490.882 157

  788.862 612 

Likvide beholdninger   1.043.078 505

omsætningsaktiver i alt  1.831.940 1.117

   

aktiver i alt  3.604.155 3.487

   

passIVeR   

egenkapital 6 22.178 0

 

Kortfristede gældsforpligtelser  

Leverandør af varer og tjenesteydelser  208.601 536

Anden gæld  627.628 149

Modtaget forudbetalt statsydelse  1.489.417 1.424

Feriepengeforpligtelser  1.256.331 1.378

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  3.581.977 3.487

   

passiver i alt  3.604.155 3.487

Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Balance 
31. december 2009
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Noter

    

  2009 2008
   t.kr.

note 1     Årpenge til Kronprinsen   17.375.583 16.457

heraf til Kronprinsessen  1.737.558 1.646
   

note 2     personaleomkostninger   

Lønninger  9.067.240 9.403

Pensionsbidrag og pensioner  870.169 923

Omkostninger til social sikring  114.784 122

Andre personaleomkostninger  345.547 318

  10.397.740 10.766

Gennemsnitligt antal ansatte  

(omregnet til fuldtidsansatte)  26 28

note 3     Hoffets driftsomkostninger   

Driftsmidler og inventar  577.814 638

Repræsentative omkostninger  1.015.059 1.078

Diverse omkostninger   366.272 518

  1.959.145 2.234

note 4     Hoffets administrationsomkostninger  

Kontorhold, bøger, blade m.m.  96.573 144

Telefon og porto  131.567 134

Forsikringer og konsulentydelser  210.695 353

Kontorinventar og it  411 58

  439.246 689

note 5     ejendomsomkostninger   

Varme og el  365.493 417

Vedligeholdelse og modernisering m.m.  504.083 560

  869.576 977

note 6     egenkapital   

Egenkapital 1. januar  0 1.837

Resultatdisponering  22.178 - 2.131

Inddækkes af Kronprinsen  0 294 

Egenkapital 31. december  22.178 0 
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Påtegning

Godkendelse af årsregnskabet for Kronprinsens årpenge

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Kronprinsens årpenge for 

regnskabsåret 1. januar 2009 – 31. december 2009, der aflægges efter årsregnskabs-

loven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt resultat for perioden 1. januar – 

31. december 2009.

Amalienborg, den 24. marts 2010

Per Thornit Søren Weiskopf Kruse

Hofchef Økonomichef
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til Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen

Vi har revideret årsregnskabet for Kronprinsens årpenge for 

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 side 43 - 47, 

omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 

balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslo-

ven. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst beretningen, 

der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse 

herom.

ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implemen-

tering og opretholdelse af interne kontroller, som er relevante for 

at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformatio-

nen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en 

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabs-

mæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en beretning, der 

indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på 

grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overens-

stemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder 

kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører 

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de 

beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte 

handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 

af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisionspåtegning
Den uafhængige revisors påtegning

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er 

relevante for udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der 

giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 

med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af de 

interne kontroller. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, 

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om 

de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 

en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 

2009 samt af resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst beretningen. 

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 

gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 

vores opfattelse, at oplysningerne i beretningen  er i overens-

stemmelse med årsregnskabet.

København, den 24. marts 2010

KpMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Per Gunslev  Charlotte Formsgaard

Statsaut. revisor  Statsaut. revisor
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Ridder af Dannebrogordenen 

Dannebrogordenen består af et hvid-emaljeret 

guld- eller sølvkors med rød kant, en kongekrone 

og den regerende monarks monogram. Den side, 

der bæres udadtil, har indskriften ”Gud og Kongen” 

og i midten Christian 5.’s monogram, under hvilken 

Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671.  

Ordenen er inddelt i fem klasser, hvor alle som 

hovedregel begynder som ridder. Herefter kan man 

”avancere” til ridder af 1. grad, kommandør, 

kommandør af 1. grad og i sjældne tilfælde 

Storkors. Ved et regentskifte ændres monogram-

met på ordenen, således at alle ridderkors, der 

uddeles under den pågældende regent, bærer 

dennes navnetræk. Siden 1951 har både kvinder 

og mænd kunnet tildeles ordenen. På billedet ses 

hhv. ridderkors i damesløjfe og ridderkors i 

krydsbånd til herrer.
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